
Træden Gammelstrup Vandværk 

Referat fra Generalforsamling den 2. april 2014 

Tilstede var Knud T. Madsen, John Jensen, Poul Erik Jensen og Hanne Højmark fra 
bestyrelsen samt 6 forbrugere 

1. Valg af dirigent og skriftfører 
Michael Jensen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
Hanne blev valgt som skriftfører 
 

2. Beretning for 2013 
Knud startede med at byde velkommen til tilflytterne. 
 
Året der er gået har været et roligt år. Vi har fået færdiggjort 
renoveringen af boringen ved siden af vandværket. Den burde nu virke de 
næste 6-8 år, inden den skal have en behandling igen. 
Poul Erik Jensens har været på drift passer og hygiejne kursus, så nu 
opfylder vi de nye krav om drift og hygiejne.  
Der har kun været små brud i årets løb. Det greb dog om sig på 
Almindehøjvej i Tønning hvor der var tegnet en forsyningsledning til nr. 3 
som ikke fandtes. Der blev brugt lang tid på at lede efter røret, men vi fik  
sløjfet det rør med hul i som gik under naboens hus. Mens arbejdet var i 
gang, kom en anden forbruger og fortalte at der kom vand op at jorden ved 
det runde bed midt i Tønning. Der var et brud samtidig. 
 
Vi har skiftet analysefirma, og har nu en 4 årig aftale med AnalyTech. 
 
Horsens Vand har opsagt samarbejdsaftalen om betaling for aflæsning af 
vandmåler til spildevands afregning. Der skal nu forhandles om hvad prisen 
bliver for at få tilsendt aflæsninger samme med flytteopgørelser. Kravet 
fra Horsens Vande er at der skal beregnes for hvert enkelt Vandværk. 
 
Der er også en opfordring til de for brugere der renoverer ældre huse, til 
at få skiftet stikledningen til vand hvis den lavet af jernrør. Vandværket 
betaler fra hovedledningen og en meter ind på grundet hvor værket sætter 
en målerbrønd. Det er dyrt og ærgerligt at skulle brække nylagte fliser op 
for at reparere et vandbrud når man først er færdig med renoveringen. 
 



De forbrugere der vil være på forkant og gardere sig mod store uheld har 
mulighed for at opdage brude hvis de læser måleren af en gang om 
måneden. På den måde kan de opdage et stigende forbrug, og at måleren 
kører lige så stille hele tiden. Det er med at begrænse skadens omfang og 
den tilhørende regning på vand bliver da heller ikke så stor. 
 
Der er stadig en gruppe forbrugere der ikke føler at de har samme 
forpligtigelse til at betale for de vand de bruger. Så er det lige på og hårdt 
med rykkere til gamle kendinger. Prisen for en rykker og lukning fremgår af 
takstbladet. Ved lejere der er flyttet uden at betale deres regning, bliver 
den sendt til udlejer. 
 
Mht. vandprøver og vandkvalitet har der ikke været overskridelser i 2013. 
Hverken på værket eller ude hos forbrugerne.  
 
Der har i starten af 2011 været indkaldt til møde om de indsatsplaner som 
Horsens Kommune skal lave for vandforsyningen i den gamle Brædstrup 
Kommune. Det er et arbejde der startede i 2004 så det har været længe 
undervejs. 
Kommunen har en del problemer med at gennemføre indsatsplanerne som de 
ser ud nu pga. at de forskellige lovtekster modsiger hinanden, og vi har ikke 
hørt meget fra kommunen siden. 
Men nogle af de ting som vi på vandværket skulle ændre på i forbindelse 
med indsatsplanerne, har vi fået lavet. Der er skiftet pumper i begge 
boringer så vi nu pumper vand op i en mindre mængde, men pumper over 
længere tid. Dvs. at en boring i dag på 19 timer kan pumpe det vand op vi 
skal bruge på et døgn, og så er der stadig en pumpe som kan hjælpe i 
spidsbelastninger hvis det skulle blive nødvendigt. 
 
Den administration som Brædstrup Fjernvarme udfører for os kører uden 
vanskeligheder. Det drejer sig om bl.a. opkrævninger, bogføring, sms-
service og fremstilling af årsregnskab. 
 
Når en forbruger opdager et vandbrud, er vedkommende forpligtet til at 
ringe til vandværket og give besked om at der er noget galt. 
 
Sluttelig vil jeg sige tak til bestyrelsen og ikke mindst vandværkspasser 
for årets indsats. Og tak til alle forbrugerne for deres tålmodighed i 
forbindelse med de lukninger der har været ved reparationer og 
vedligeholdelse. 



 
Beretningen blev godkendt 
 
 

3. Regnskab for 2013 samt takstblad 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt 
 

4. Budget for 2014 samt takstblad 
Budget og takstblad blev godkendt 
 

5. Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag 
 

6. Valg af bestyrelse 
På valg var Knud T. Madsen og John Jensen. Begge blev genvalgt 
 

7. Valg af suppleanter 
 Knud Kristensen og Peder Røjgaard blev genvalgt som suppleanter
  

8. Valg af revisorer 
Michael Jensen og Birthe Johansen blev genvalt som revisorer 

 
9. Eventuelt 

Intet under eventuelt 
 
 
 


